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Abstract 
 

The main purpose for this paper is to study iron artefacts excavated in the Black Earth harbour 

district of Birka. This locale, positioned on the island Björkö in Adelsö par. Sweden, is one of the 

mayor sites in regard to the Scandinavian Viking age. 

 

The how and why of the corrosive process will be touched upon. Specifically how archaeological 

iron interacts with the soil in which it is found, and what can be done to prevent unnecessary decay 

after excavation. This, in turn, leads to an observation of how methods have changed in regard to 

the conservation of archaeological iron, from the processes used in the early days of the field, to the 

more present day with the method utilized in this study. 

The conservation of said artefacts is for this study accomplished through the use of a conventional 

chemical method called EDTA. The usability of this method with waterlogged metallic artefacts is 

tested. 

 

The product of the conservation work revealed the objects to be mostly, iron rivets, bolts or nails. 

Not too surprising when the articles came from an area widely believed to be a harbour. 

This specific chemical solution proved not to be a sufficient conservation method for the 

waterlogged metal objects examined in this paper. This was due to the notably hard crust that 

covered the objects and the structural fragility of the artefacts. 

 

Specific analyses of some of the artefacts were undertaken due to the emergence of substantial 

amounts of depositions in the final steps of the process. Using XRD, XRF and IR-spectroscopy, the 

depositions were analysed and the result showed that the depositions most likely consists of a blend 

of non-water-soluble iron phosphates.  

 



 

1 

Innehåll 

 1  Inledning ....................................................................................................................................... 2 
 1.1  Syfte ........................................................................................................................................ 2 

 1.2  Problemformulering & avgränsning ....................................................................................... 2 

 1.3  Frågeställningar ……………………...................................................................................... 2 

 2  Metod ……………........................................................................................................................ 3 

 2.1  Konservering & dokumentation ............................................................................................. 3 

 3  Analystekniker …......................................................................................................................... 3 

 3.1  XRF ........................................................................................................................................ 4 

 3.2  XRD ........................................................................................................................................ 4 

 3.3  IR-spektroskopi ...................................................................................................................... 5 

 4  Material ......................................................................................................................................... 5 

 5  Bakgrund ...................................................................................................................................... 6 
 5.1  Birkas hantverk & handel ....................................................................................................... 6 

 5.2  Hamnområdet & Svarta jorden ............................................................................................... 7 

 6  Konserveringsmetodik …………………………………………………………………………. 8 

 7  Fysikaliska & kemiska processer ............................................................................................... 9 
 7.1  Järnföremål ............................................................................................................................. 9 

 7.2  Korrosionsprocesser ............................................................................................................. 10 

 8  Konserveringsarbetet ................................................................................................................ 12 
 8.1  Preparering …………………………………………………….....…………………………12 

 8.2  EDTA .................................................................................................................................... 13 

 8.3  Stabilisering .......................................................................................................................... 14 

 8.4  Ytskiktsbehandling ............................................................................................................... 15 

 9  Mätdata ...…………….……………...........................……………............................................ 15 

 10  Konserveringsresultat ……………......................................................................................... 16 

 10.1  Analys av utfällning vid kloridlakning ............................................................................... 20 

 11  Diskussion ................................................................................................................................. 23 

 12  Sammanfattning ...................................................................................................................... 24 

Referensförteckning ....................................................................................................................... 25 

Appendix  Bildkatalog ….............................................................................................................. 27 

 

Omslagsbild: 
Planritning för olika utgrävningar i Svarta jordens hamnområde. Streckad figur symboliserar 

undersökningen utförd 2015; RAÄ 119, varifrån föremålen i uppsatsen grävts fram. Sven Kalmring 

2015. 



 

2 

 1  Inledning 
 

Utgrävningar i Birka har resulterat i otaliga fynd, med allt från mynt, vikter, smycken och bröd, till 

rustningar, vapen och sköldbucklor. Till fynden räknas också de nitar, bultar och spikar som 

upphittats i boplatser och gravar. Dessa metallföremål behöver bevaras för framtida studier och 

forskning, dock kan tekniken för att bevara föremålen skilja sig åt beroende på vilken sorts metall 

som de är tillverkade av. Föremål med både organiska och oorganiska delar försvårar arbetet då en 

konserveringsteknik som är optimal för att bevara metallen samtidigt kan försvåra, eller rentav 

hindra, konserveringen av det organiska materialet. Ytterligare skillnader finns när det gäller 

konserveringen av vattendränkt material jämfört med jordfunna föremål. 

Studien undersöker EDTA-metodens lämplighet för framtagning och konservering av ett 

vattendränkt järnmaterial från Birkas hamnområde. Detta arbete går även in på vad korrosion 

innebär, hur reaktionen kan förstås bättre och därigenom hur den kunskapen kan användas vid 

konserveringen. Studien kan förhoppningsvis vara till användning för framtida forskning och 

samtidigt exemplifiera EDTA-metodens inverkan på ett vattendränkt metallmaterial. 

 

 1.1  Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att vara en studie för EDTA-metodens lämplighet vid konservering av ett 

vattendränkt järnmaterial, samt att visa på konserveringstekniska aspekter som påverkar en 

behandling av nämnda material. Föremålen som behandlas i arbetet är påträffade i Birkas 

hamnområde, Svarta jorden under 2015 års grävperiod. 

Föremålsklassificering och förslag till tänkbara användningsområden berörs vilka baseras på 

mätningar och observationer av materialet. 

 

Det här arbetet är en del av ett större projekt vid namn; Birkas Black Earth Harbour. 

 

 1.2  Problemformulering & avgränsning 
 

 Vilka problem och hinder kan dyka upp vid konservering av föremål deponerade i vatten? 

 Hur påverkar graden av korrosion hanteringen av föremålen vid en konservering? 

 

I konserveringsarbetet prioriterades bevaringen av järnet i föremålen framför andra, eventuellt 

organiska, ämnen som t.ex. trä och ben. Detta gör att järnet i sig bestämmer hur den tilltänkta 

konserveringsmetoden bäst används. 

 

 1.3  Frågeställningar 
 

 Vad är föremålen tillverkade av för material? 

 Hur lämplig är EDTA-metoden som konserveringsteknik för undersökta föremål? 

 Vilka slutsatser kan dras av föremålen utifrån fyndkontext och föremålsanalyser? 

 Hur kan framtagen information bidra till en ökad kunskap om hamnområdet? 
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 2  Metod 
 

 2.1  Konservering & dokumentation 

 

EDTA-metoden används i arbetet för att testa dess lämplighet för konservering av ett vattendränkt 

järnmaterial. Tillsammans med den information som konserveringen av föremålen kan bidra med så 

är även förhoppningen att en mätning av föremålens längd och diameter kan ge ett resultat som kan 

ligga till underlag för en tolkning av användningsområde. Dessa värden kan eventuellt även 

användas som allmän mätdata för framtida forskning om vikingatida nitar, bultar och spikar. 

Föremålen testas även med en handhållen magnet. Detta kan ge en indikation på hur mycket 

metalliskt järn som finns kvar, och genom det, hur mycket föremålen har korroderat (Rodgers 

2004:87). 

 

För det här arbetets konservering har en kontinuerlig dokumentation skrivits, en s.k. 

konserveringsrapport. Detta görs p.g.a. att det är extra viktigt för att framtida forskare och 

konservatorer ska få en klar bild över vad som har gjorts med föremålen och varför. Det ska gå att 

följa processen bakåt för att på bästa sätt möjliggöra framtida analyser av varje enskilt 

konserveringsmoment. En eventuell omkonservering i framtiden ska kunna baseras på en så stark 

grund som möjligt, därför beskrivs även motiveringen för ett visst förfarande vad gäller 

föremålsbehandlingen. (Werner 1977:104–106; Rodgers 2004:15, 87; Barker 2006:141–142; 

Trotzig 2014:273;). 

 

De moment som beskrivs i arbetets konserveringsrapport är som följer; 
 

1. Fyndbeteckning och observationer av föremålets allmäntillstånd. 

2. Noteringar av eventuella intressanta detaljer på föremålen, t.ex. ornamentik eller lagningar. 

3. Kontinuerlig beskrivning av behandling. 

4. Konserveringsresultat. 
 

 3  Analystekniker 
 

Analyser med XRF, XRD och IR-spektroskopi användes på fem föremål som gav en kraftig 

utfällning under urlakningsprocessen, se kap. 8.3 & 10.1. En närmare undersökning av en 

utfällnings beståndsdelar kan ge en indikation på vilka ämnen i ett föremål som får en reaktion 

liknande det som skedde i arbetets slutskede (Charola & Koestler 2006:14–15).  

XRF är den primärt använda metoden för analys av utfällningen från de relevanta proverna. XRD 

och IR-spektroskopi används i en kompletterande kapacitet. 
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Fig.1. XRF. 911Metallurgist Corp. 2015. 

 

 3.1  XRF 
 

Röntgenfluorescens (X-Ray Fluorescence) använder röntgenstrålning för att skapa tomrum i det inre 

elektronskalet av en atom. En primärröntgen påverkar det inre elektronskalet, och de bildade 

tomrummen som nu har en högre energinivå, återgår till grundtillståndet via produktionen av en 

sekundär (fluorescens) röntgenstråle. Några av de sekundära röntgenstrålarna är karaktäristiska för 

de ämnen som finns i provet, och den andel som släpps ut från provet mäts. En sammanställning av 

dessa energier jämförs mot kända värden för varje ämne och ämnena i provet blir identifierade och 

kvantifierade. 

 

Den sekundära röntgenstrålen förminskas av det analyserade ämnet beroende på ämnets matris och 

atomnummer. Vanligtvis är förminskningen några få mikrometer (µ) för lätta ämnen t.ex. natrium 

(Na), och hundratals mikrometer för tyngre ämnen t.ex. bly (Pb). Detta gör att metoden begränsas 

till analyser av ett provs toppskikt varför XRF brukar klassas som en metod för just ytskiktsanalyser 

(Charola & Koestler 2006:16–17; Pollard et al 2007:93,101,106–107). Ämnen som analyseras är 

magnesium (Mg) och uppåt i atomvikt i det periodiska systemets. Lätta element (light elements, 

LE) från natrium (Na) klumpas ihop och bildar en egen grupp i resultatet (Borg G. et al 1994:179). 

Analyserna med denna metod utfördes med en portabel XRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2  XRD 
 

Röntgendiffraktion (X-Ray Diffraction) använder sig av röntgenstrålning med kända våglängder för 

att avgöra storleken på mellanrummen i ett provs kristallina struktur, och därigenom identifiera den 

kemiska sammansättningen. 

 

Pulver XRD är den metod som är gängse bruk för att identifiera strukturen i oorganiska material. 

I denna kvalitativa mätning bestrålas ett solitt prov med en parallellröntgen som utgörs av kända 

enskilda våglängder eller kända våglängder inom ett begränsat intervall. 

En andel av dessa röntgenstrålar diffrakteras i vinkel beroende på den kristallina strukturen i provet. 

Diffraktionsmönstret kan identifiera provets sammansättning då mönstret karaktäriseras utifrån de 

mineral som finns i provet. 
 

XRD metodens egenskaper har i första hand bidragit till analyser och identifikationer av 

lermineraler i keramik för undersökning av råmaterialets ursprung. 



 

5 

XRD analyser används även flitigt vid undersökningar av ytkorrosion på metall. (Borg G. et al 

1994:179; Charola & Koestler 2006:15,17–18; Pollard et al 2007:93,113–114,120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3  IR-spektroskopi 

 

Infraröd absorptions spektroskopi brukas vanligtvis vid analyser av organiskt material och är ofta 

startpunkten för vidare analyser som kan ge en mer detaljerad bild av ett prov. 
 

Den mest användbara regionen i IR spektrumet, analytiskt sett, ligger mellan 2.5 och 15 μm. 

I det här intervallet producerar de flesta organiska ämnen ett unikt absorptionsspektrum med mellan 

4000-400 cmˉ¹ (våglängder per cm), och 1500-500 cm-1 kallas ”fingeravtrycksregionen”. 

Det här intervallet i det elektromagnetiska spektrumet är jämförligt med den energi som sker vid 

molekylär vibration. Absorptionen av infraröd strålning är resultatet av den matchning som sker 

mellan strålningsfrekvensen och vibrationsenergin från en speciell molekylgrupp. Vid analyser ger 

detta detaljer om vilka typer av kemiska bindningar som finns i provet.  

Metoden tar fram det kemiska fingeravtrycket för ett prov vilket kan ge ett hum om vad för ämnen 

det rör sig om. Dock erbjuder metoden inte en precis avläsning av sammansättningen då olika 

ämnen kan ligga nära varandra i det infraröda spektrumet (Charola & Koestler 2006:18–19; Pollard 

et al 2007:77–79). 
 

 4  Material 
 

I uppsatsen behandlas hårt korroderade metallföremål från 2015 års utgrävning av RAÄ 119, Birkas 

hamnområde i Svarta Jorden, Adelsö socken, Björkö (se omslagsbild). Föremålen består uteslutande 

av järn som är täckta av en kraftig krusta. 

 

Fjorton fyndposter undersöktes, och totalt tjugosex enskilda föremål konserverades. Materialet är 

uteslutande hämtat från RAÄ 119, lager 23: II, se fig. 3, dock skiljer sig utgrävningsrutorna åt. Åtta 

av föremålen är hämtade från ruta åtta, 3 är från ruta tolv, och till sist 1 vardera är från ruta 4, tio 

och sexton. Initialt innan framtagning hade de flesta fyndposter beskrivits genomgående som 

järnföremål. 

Fig.2. XRD. Grebenkemper, Jason 2015. 
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 5  Bakgrund 

 

 5.1  Birkas hantverk & handel 

 

Namnet Birka är en latinisering av det vikingatida namnet för Björkö, den ö som på vilken staden är 

belägen och som även givit platsen dess namn. Birka fungerade som en plats specialiserad för 

handel och hantverk, en ekonomisk bas med tillgänglighet sommar som vinter. 

Birka ligger strategiskt beläget centralt i Mälarområdet, och staden gav säkerligen sken av 

handelssäkerhet och trygghet med dess kontroll över farleder och närliggande områden. 

Smideshantverket har, enligt Thomsen, troligtvis varit, först och främst, en syssla för bönder vid 

sidan av jordbruket. 

Den påbörjade urbaniseringen med mer tätbefolkade samhällen borde ha varit en lukrativ utveckling 

för hantverkare av alla de slag, då det var till städerna som människor flyttade. Städerna började 

mer och mer blir en fast bas för hantverksspecialister som innan reste runt bland gårdar och byar 

och erbjöd sina tjänster (Thomsen 1975:27). Det var i städer som t.ex. Birka och Hedeby 

(nuvarande Tyskland) kunderna fanns, och mängden människor gjorde antagligen så att 

beställningar av verktyg och bruksföremål sällan sinade. 

Birka som handelscentrum började troligtvis med mindre handelsgårdar som efterhand utvidgade 

sina enkla landningsplatser till att kunna ta emot en mer omfattande handel med fler och större 

Fig.3. Profilritning RAÄ 119. Kalmring, 

Sven 2015 



 

7 

skepp. Denna ökade investering i hamnarna hör säkerligen ihop med utvecklingen av olika 

skeppstyper. Skeppen blev mer specialiserade och de byggdes för olika ändamål t.ex. för handel och 

för strid. De blev även större och tyngre, och gick därför lägre i vattnet. 

 

 5.2  Hamnområdet & Svarta jorden 
 

Svarta jorden kallas det område som ligger mellan borgen, med sitt garnisonsområde, och 

stadsvallen som gränsar till Hemlanden. Namnet ”Svarta Jorden” kommer av att marken är 

mörkfärgad, närmast svart, p.g.a. att platsen innehåller tjocka kulturlager. Jorden är mättad med 

mängder av kol och andra organiska lämningar, vilket har bidragit till områdets klassificering som 

”stadsområde”. 

De stenkonstruktioner och stolphål för bryggor har uppdagats vid t.ex. utgrävningarna 1969-71 och 

1990-95, ledda av Björn Ambrosiani. Undersökningar av Svarta jordens hamnområde pågick i flera 

etapper. Bl.a. utökades den utgrävning som skedde 1969 med nya schakt under grävsäsongerna 

1970-71 och 2015 (se omslagsbild). 

 

 
 

 

 

Den konstruktion, troligen en brygga eller pir, (A4) som undersöktes vid 1969 års grävning 

framkom även i schaktet för undersökningarna 1970-71 (se fig.4). Likaså stensträngen (A12) i 

anslutning till nyss nämnda konstruktion undersöktes. En del träpålar och annat virke påträffades 

under båda grävsäsongerna, nedslagna i bottensedimentet som utgörs av blålera, och löst, fritt 

liggande material (Ambrosiani et al 1973:7, 13). 

 
Landhöjningen som skett på platsen, ca 50 cm/100 år kan vara en orsak till varför 

bryggkonstruktioner verkar korsa varandra i kulturlagren. 

Fig.4. Schaktet för utgrävningarna 1970-71 med synlig stenkonstruktion (A4). Grävrutor för utgrävningen 

2015 utplacerade. Kalmring. 2015. 
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Troligen behövde hamnlägena byggas om och utvidgas, både beroende på förändrade 

lägesförhållanden och den ökade båttrafiken. Stratigrafi och konstruktioner bidrar till hamnområdets 

datering, en period som sträcker sig mellan 800-talets slut och slutet av 900-talet (Ambrosiani et al 

1973:31). 

 
Vattendränkta järnföremål som förekommer i hamnområden blir utsatta för svår korrosion. Troligen 

beror detta huvudsakligen på närheten till vatten och sumpmark, tillika den mängd organiskt avfall 

som finns i kulturlagren. Denna miljö passar de sulfatreducerande och svavelsyrabildande 

bakterierna som möjliggör en oxidation av järnföremål (se kap. 6.2). Bakterierna kräver tillgång till 

ett pH-värde som ligger mellan 5,5 och 8,5 för att vara aktiva. Detta värde faller inom det vanligen 

uppmätta pH-värdet i Svarta jorden som brukar ligga på mellan 7,5 och 8,5 (Borg et al 1994:56–

57,77–78,86). 

 

 6  Konserveringsmetodik 

 

Att konservera, från latinets ”conservare”, att bevara oförändrad, bibehålla. 

 

Bildandet av korrosion på järn är en naturlig process, som vid bevaring av järnföremål kräver 

särskilda åtgärder som verkar hindrande för fortsatta angrepp. Rost förvandlar och förvanskar metall 

vilket gör att historisk information kan gå förlorad. T.ex. kan spår av tillverkning, användning och 

slitage förstöras av korrosionen, information som annars kan vara observerbar på den ursprungliga 

ytan. Detsamma gäller för dekorativa inläggningar som nämnts tidigare (se kap. 6.2). Därför blir 

tillvägagångssättet för det konserverande arbetet en avvägning mellan total framtagning av 

föremålen för chansen att få tillgång till så mycket historisk information som möjligt, och minimal 

framtagning för att inte riskera att föremålen helt förstörs och därmed, förutom att gå miste om 

eventuell historisk information, även förlora föremålet i sig självt. 
 

Om konserveringsarbetet bryts ned i sina beståndsdelar så handlar det om att förebygga nedbrytning 

av kulturella föremål och synliggöra eventuella slitspår, dekor och andra detaljer. 

Lite mer beskrivande betyder det en preparering av ett arkeologiskt material där material-

/teknikanalyser och rengöring ingår, samt en dokumentation av alla utförda åtgärder (Lindberg & 

Lundwall 1992:1). Själva konserveringsprocessen innebär en bevarande åtgärd som förlänger ett 

föremåls levnadslängd genom fysikaliska och kemiska manipulationer (Andrén et al 1992:23). 
 

Det har, under historiens gång, hört till vanligheten att museipersonal runtom i landet själva utförde 

konserveringsarbeten. En hastigt utförd upphettning och tillika avkylning av föremål brukades som 

ett led i avlägsnandet av korrosion, likaså att järnföremål lades i t.ex. svavel- eller saltsyra. 

Som ett avslutande avsnitt kunde arkeologiska föremål överstrykas med någon form av 

ytbehandlingsmedel som t.ex. schellack och linolja utan att något underarbete, förbehandling eller 

torkning skett. 

Förr kunde även regnvatten användas som ett substitut för destillerat vatten vid urlakning av 

klorider, då en tillräcklig kvantitet av destillerat vatten kunde vara svårt att uppbringa. 

Enligt Sörling kunde den långdragna urlakningsprocessen, med destillerat vatten, undvikas med en 

konserveringsmetod som innebar att rosten från ett föremål helt avlägsnas (Sörling 1924:37,40,44). 

Många av de tidiga konserveringsmetoderna var ej reversibla och kunde förändra ett föremåls 

ursprungliga form, åstadkomma oåterkalleliga förändringar och skador, och som i vissa fall av 

urlakning med endast destillerat vatten, påskynda en korrosionsbildning. 

Som synes så har dagens teknik och materialförståelse kommit långt i jämförelse. 



 

9 

Angående de arkeologiska föremålens framtida bevaringsutsikter, den roll som miljöpåverkan, och 

konservatorn som entitet, spelar i den historiska kulturbevaringen kan kopplas samman till ett 

stycke skrivet av Sörling 1924; 

”Så snart ett järnföremål kommit upp ur jorden, utsättas de genast för luftens skadliga inverkan. 

Det dröjer således ej länge förrän ”vattenblåsor” uppträda på dem och en hastig förvittring 

inträder. Då gäller det, att fortast möjligt konservera föremålet för att i många fall förhindra 

fullständig förstöring” (Sörling 1924:39). 

Detta spill som kan ske med det arkeologiska källmaterialet borde kunna minskas med mer utförliga 

undersökningar av jordsammansättningen och med konservatorer i fält vid en utgrävning. 

I största möjliga mån bör en utgång, så som Sörling beskriver det, förhindras. Konservatorer som en 

konsulterande resurs kan bidra med sin materialkännedom och erfarenhet när det kommer till ett 

arkeologiskt föremålsmaterial. Hur ett visst material bör omhändertas för att förhindra en onödig 

fortsatt nedbrytning, och vara till hands för de tillfällen då föremål kräver ett direkt ingripande för 

att förhindra ett totalt sönderfall. 
 

 

 7  Fysikaliska & kemiska processer 
 

 7.1  Järnföremål 
 

Alla förhistoriska järnföremål tillverkade i Sverige är smidda då gjutning av järn dyker upp först 

under medeltiden (Werner 1992:24–25; Trotzig 2014:113). 
 

Med en kolhalt på 2-3% är järnet inte längre smidbart då järnets egenskaper gör metallen skör och 

sprickor kan uppstå vid bearbetning (Thomsen 1975:52). Järn med en lägre kolhalt, t.ex. smidesjärn, 

blir lättare rostangripet än gjutjärn och stål som är tillverkade med en högre kolhalt.  
 

Järnföremål från skelettgravar har ofta lite metalliskt järn kvar, men för järnfynd från brandgravar är 

omständigheterna det motsatta. Den stora hettan från bålet har gett föremålen en glödpatina som, 

mer eller mindre, gjort att de behållit sin ursprungliga form och samtidigt skyddat mot rostbildning 

(Sörling 1924:39–40). 
 

Järnföremål kan i vissa fall fortsätta sitt sönderfall i de magasin där de förvaras. Detta kan bero på 

flera orsaker, t.ex. klimatet med sin luftfuktighet och temperatur, materialet som föremålets 

förvaring är tillverkad av, fysisk närhet mellan föremål som kan påverka varandra, och kvarvarande 

klorider i själva föremålet.  

Den här fortsatta nedbrytningsprocessen kan ibland manifestera sig med att det bildas gulbruna 

vätskedroppar på föremålets yta (Mattson & Norlander 1996:35; Rodgers 2004:94; Charola & 

Koestler 2006:25). En relativ luftfuktighet inomhus på mellan 40- och 50 % med få luftföroreningar 

är en ideal miljö för att motverka att järn rostar. Till det tillkommer att föremålen är torra, utan 

kvarvarande rost (som annars binder fukten i luften) och förvaras på ett sätt som inte utsätter 

föremålen för onödiga risker (Andrén 1992:17–19; Grossbard 1992:102; Zycherman 1992:100; 

Rodgers 2004:96;). 
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 7.2  Korrosionsprocesser 
 

Ordet korrosion kommer från latinets ”corrodere” som betyder ” att frätas i bitar”. 
 

Järn plus vatten plus syre bildar rost, 4Fe0 + 2H2O + 3O2 → 4FeO(OH). 

Den korrosiva processen är en fysikalisk, kemisk och elektrokemisk process som påbörjas när 

materialet reagerar med den omgivande miljön. Korrosion på järn är vanligtvis uppbyggd av olika 

järnoxider. Den rost som vanligen förknippas med järnkorrosion är den röda oxiden (FeO*OH). 

Vid låg syrehalt bildas svart magnetit (Fe
3
O

4
) på metallytan som det sedan tillkommer röd oxid på.  

Korrosion förekommer även på icke-metalliska material som t.ex. plaster, keramer och betong. 

Korrosion på järn innebär att metallen oxideras, atomerna i materialet avger elektroner till ett annat 

ämne i den närliggande omgivningen. En reaktion mellan järnets anod (positiv pol med dålig 

syretillförsel), och ett närliggande materials katod (negativ pol med bättre syretillförsel), se fig. 5. 

Ämnet som mottar elektronerna kallas för oxidationsmedel. 

För att elektronöverföringen ska äga rum krävs att anodytan och katodytan har en metallisk 

förbindelse sinsemellan (Wranglén 1967:21–22; Rodgers 2004:74–75,77–78; Barker 2006:122,132–

133; Trotzig 2014:270). Sker denna reaktion i metallens ytskikt bildas en jämn korrosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s.k. lokal korrosion bildas vid elektrisk kontakt mellan olika ädla metaller, t.ex. vid inläggningar 

(tauschering) av silver på järn. Basmetallen, järn i det här exemplet, blir anod och är den metall som 

korroderar. En galvanisk, elektrokemisk, korrosionsprocess har då skett som är beroende av 

tillgången till syre och vatten. Vattnets elektriska ledningsförmåga beror på hur hög 

saltkoncentrationen är. Ju större mängd lösta salter i vattnet, desto bättre är ledningsförmågan och 

den relativa korrosionsförmågan. 
 

Korrosionen kan även ske djupt i basmetallen, vilket kan orsaka att ytskiktet lossnar efter hand som 

nedbrytningen fortgår och föremålet kan mista eventuell dekor och tauschering. 

Vid en gropkorrosion gräver sig korrosionen ned i ytan p.g.a. att reaktionen är lokaliserad och 

begränsad till vissa områden på metallen. Denna typ av korrosion uppstår ofta runt orenheter, t.ex. 

sulfider, i metallen. Förekomsten av vissa klorider kan förvärra angrepp av gropkorrosion då de lätt 

absorberas av metallytan. Rostens porer har en hög koncentration av järnklorid, som vid kontakt 

med syre och fukt kan spricka upp och göra så att korrosionen flagar. Andra salter kan lägga sig som 

en skyddande hinna över metallen och på så sätt motverka korrosion (Andrén et al 1992:17,19; 

Borg et al 1994:60–61,72; Staffansson 2000:10,15–16; Barker 2006: 131–132; Trotzig 2014:130).  
 

Fig.5. Korrosionsprocessen. Chemwiki 2015. 
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De enskilda föremålens kloridhalt är även den starkt knuten till nedbrytningsprocessen. Hög 

kloridhalt i jorden kan bero på att marken tidigare var sjö-/eller havsbotten. Saltinnehållet i ett 

föremål och dess korrosion påverkar den fortsatta nedbrytningen p.g.a. salternas 

absorberingsförmåga av fukt från omgivningen, en s.k. hygroskopisk process (Wranglén 1967:109; 

Borg et al 1994:75; Mattson & Norlander 1996:35; Staffansson 2000:10,11). 

De järnföremål som har tillgång till syre, vatten, syror och salter får en krusta av brunröd rost som 

till största delen består av magnetit och goetit. 
 

Täta lerjordar må vara vattendränkta men syrehalten är mindre och i vissa fall kan det vara helt 

syrefritt (Werner 1992:26; Staffansson 2000:9–10,16; Nord & Tronner 2002:552–553). 

Föremål kan då skyddas från nedbrytning om det ligger hermetiskt förslutet. Om föremålen ligger 

syrefattigt i t.ex. tät lera som beskrivits ovan, kan inte nedbrytningsprocessen sätta igång, detsamma 

gäller för vattendränkta föremål (Nord & Tronner 2002:553). 
 

Dock finns det fortfarande en risk för att järnföremål råkar ut för korrosion i denna syrefattiga miljö. 

Detta angrepp beror t.ex. på anaeroba sulfatreducerande bakterier som ”Desulfovibrio 

desulfuricans”. Dessa bakterier bryter ned järnets sulfater till sulfider. 
 

En depolarisation kan då ske där sulfiderna tar väte från metallens yta och järnet rostar fortare än 

annars. ”Thiobacillus” är en annan bakterie som påverkar metallernas korrosion. Det är en 

svavelsyra-bildande bakterie som är verksam i aeroba förhållanden (Wranglén 1967:109; Borg et al 

1994:77–78; Rodgers 2004:78) Inverkan p.g.a. dessa bakterier är den största orsaken till att järn 

bryts ned i en vattendränkt miljö. 
 

Metallföremål kan vara välbevarade i områden med fosfater och tanniner. Fosfater bildas vid 

nedbrytningen av organiskt material och bildar ett skyddande skikt på föremålet bestående av 

vivianit. Tanniner löses ut i marken via närvaron av organiskt material som t.ex. trä, och då speciellt 

tanninrikt material som bark från ek och kastanj. 

Närvaro av tanniner i en syrefattig miljö inaktiverar de sulfatreducerande bakterierna vilket kan 

göra så att järn är i god kondition vid upphittandet (Staffansson 2000:10–11,16). 
 

Även kalkrik jord har en skyddande verkan på järn. Dock kan förekomsten av sot och aska 

påskynda korrosionsbildandet, då kol i kontakt med metall kan orsaka en intensiv korrosion av 

föremålet. Järn som ligger i sura jordar eller jordar med höga kloridhalter blir kraftigt 

korrosionsangripna. I alkaliska (neutrala och basiska) jordar blir järn inte lika korroderat och är, i 

jämförelse med ovannämnda, bra bevarat. 
 

Efter en viss tid i jorden kan det skapas en jämvikt mellan föremålets metall och den omgivande 

miljön, vilket kan göra så att en fortsatt korrosionsprocess helt upphör. Rubbning av denna jämvikt, 

vid t.ex. plöjning, kraftig gödsling, arkeologisk utgrävning etc. påverkar den kemiska balansen och 

korrosionsprocessen kan initieras på nytt (Sörling 1924:39; Ambrosiani et al 1973:35; Borg et al 

1994:3, 17-18,72; Staffansson 2000:14–15; Barker 2006:123). 

Mängden föroreningar, som uppdagas vid undersökningar av jordmånen, har ökat de senaste 50-100 

åren, något som beror på att det skett en större försurning av sjöar och marker p.g.a. mänsklig 

aktivitet. Det har observerats att föremål utgrävda idag har korroderats mer än föremål utgrävda för 

50-100 år sedan. Alltså har denna ökning i nedbrytningshastighet och den största delen av 

korrosionsmängden på föremål tillkommit under dessa decennier. Det finns en tydlig relation mellan 

materialets nedbrytningsgrad och aciditeten (surhetsgraden) i marken. Markegenskaperna har en 

större inverkan på korrosionstillkomsten och nedbrytningshastigheten än det tidsintervall som 

föremålet ligger i marken. (Ambrosiani et al 1973:35; Nord 2002:298–299; Nord & Tronner 

2002:552; Rodgers 2004:4). 
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 8  Konserveringsarbetet 
 

Korrosionsrisken för ett föremål kan öka vid en behandling som innebär en ökning av den nakna 

metallytans relativa area, t.ex. vid slipning eller blästring. Den tillgängliga reaktionsytan blir då 

större vilket ökar metallens reaktionsförmåga. Rost kan därmed lättare angripa den rena metallen 

och gräva sig djupare in i föremålet och påverka föremålets utseende samt hållbarhet. 

Om det beslutas att korrosionen ska avlägsnas är det viktigt att det finns järn kvar under 

korrosionen, så att avlägsnandet av rosten inte äventyrar föremålets form. Finns det ej någon ren 

metall och korrosionen är så pass tjock att borttagning av den senare kan deformera föremålet 

rekommenderas det att låta rosten sitta kvar (Sörling 1924:39; Andrén 1992:17–21,26). Detta var 

fallet för merparten av de föremål som ingick i uppsatsstudien. Konserveringsarbetet består av 

preparering och framtagning av fjorton fyndposter, omfattande totalt 26 enskilda föremål från 

utgrävningar genomförda 2015 i Svarta jordens hamnområde. 
 

Valet av konserveringsmetod styrs av vilket material som ska bevaras. Just EDTA-metoden är 

framtagen för att lösa upp jord och korrosionsprodukter utan att påverka metallen i det 

underliggande föremålet. En tillräckligt koncentrerad EDTA-lösning kan få bort korrosionen men 

samtidigt vara så stark att organiskt material som t.ex. ben och växtfibrer löses upp. Om ett föremål 

inbegriper flera olika material (t.ex. järn och ben som på några av uppsatsens föremål) blir det 

därför en avvägning av vilket material som ska tas fram och bevaras. För att det ska vara möjligt att 

studera materialet har det varit nödvändigt att preparera fram formen. 
 

 8.1  Preparering 
 

Föremålens allmäntillstånd, före påbörjad konservering, bedömdes med observationer av krusta 

(skal) och korrosion (se tabell 1). Skisser av föremålen tecknades innan påbörjat arbetet och 

dokumentationen kompletterades löpande med fotografier och beskrivningar. 

Det skedde även en preliminär föremålsbestämning utifrån objektens utseende och form. 

Röntgenbilder var här till hjälp med att bedöma föremålets form under korrosionen och ge en bild 

av metallens utbredning under krustan. Röntgen kan även vara behjälplig för att precisera svaga 

områden med sprickor o. dyl., samt eventuella detaljer som lagningar och ornamentik som kan 

kräva speciell varsamhet vid bearbetningen (Werner 1977:104–106; Rodgers 2004:15, 87; Barker 

2006:141–142; Trotzig 2014:273). 

Vissa föremål kunde redan innan påbörjad behandling klassificeras som nitar eller bultar då dessa 

hade en kvarvarande tydlig form, se t.ex. F181 och F197-A/B. Andra blev mer tydliga efter 

påbörjad behandling, se t.ex. F183 och F412-A. Övriga klassades som fragmenterade nitar eller 

generella järnföremål i olika utformningar. 
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 8.2  EDTA 
 

Etylendiamintetraacetat (C10H14N2Na2O8*2H2O), se fig. 6. 
 

EDTA är en svag organisk syra som bygger på olika kemiska egenskaper och reaktioner, och 

innebär en våt avrostningsprocess som angriper olika järnutfällningar. 

EDTA är en av de mest effektiva lösningarna för att ta bort korrosion utan att angripa själva 

metallen (Barker 2006:143). 

 

Kortfattat kan processen beskrivas som följande; 

Järnjonen i rost har en positiv laddning som skapar en elektrisk attraktion till EDTA-molekylens 

negativa laddning, där antalet för senast nämnda styrs av lösningens pH-värde. De negativt laddade 

vätejonerna binder till järnets metalljoner inom ett pH-intervall från ca pH 3 till pH 10. 

Vid den sammankoppling som sker skapas ett vattenlösligt kelatkomplex (se fig. 7) som sedan fälls 

ut i vätskan, i det här fallet avjoniserat vatten med tillsats av EDTA.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Det är komplicerat att ta fram en beräkning på vilket pH-värde som fungerar bäst p.g.a. att olika 

reaktioner mellan EDTA, pH och järnet i föremålet kan motverka varandra. Ett föremål och dess 

krusta behöver därför observeras för att på så sätt komma fram till en fungerande kombination av 

pH-värde och styrka på EDTA-lösningen (Arrhenius 1973:39; Andrén et al 1992:43–44; Volfosky et 

al 2001:53–56). 
 

De pH-värden och EDTA styrkor som används i uppsatsens konservering kom till på empirisk väg. 

Behandlingstid med EDTA-lösning varierade minimalt mellan föremålen. 

Dock bör nämnas att vissa objekt undergick en kortare EDTA-behandling p.g.a. föremålens skörhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. EDTA molekyl. NEUROtiker 2008. 

Fig.7. EDTA kelatkomplex. Smokefoot 2007. 
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 8.3  Stabilisering 
 

Stabilisering av järnföremål innebär en sänkning, eller företrädesvis en total eliminering av 

föremålens klorider. Denna kloridurlakning är en absolut nödvändighet för ett fortsatt bevarande av 

metallen (Volfosky et al 2001:53–56; Trotzig 2014:271). 
 

Rester från EDTA-lösningen på järnet efter avklarad behandling kan sänka metallens pH-värde och 

då binda fukt, något som kan öka risken för vidare korrosionsbildning. Föremålen nedsänks därför i 

avjoniserat (eller destillerat) vatten innan urlakningsprocessen för att, så mycket som möjligt, få 

bort EDTA resterna (Andrén et al 1992:43–44). Avjoniserat och destillerat vatten är utbytbara med 

varandra då båda innehåller få kloridjoner (Rodgers 2004:17). Kloridurlakning (saltextraktion) av 

järnföremål med enbart varmt, avjoniserat vatten har svårt att penetrera rost och kan öka 

rostbildningen, som beskrivits i avsnitt 5.3. Detta kan undvikas om urlakningen sker i t.ex. 

kvävgasatmosfär. 

Ofta blandas det destillerade vattnet med extra tillsatser, t.ex. en inhibitor, en 

natriumhydroxidlösning eller en alkalisk sulfitlösning. Detta görs bl.a. för att förändra vattnets 

ytspänning och därigenom ge de verksamma ämnena i lösningen bättre åtkomst till korrosionen 

(Bohm 1984:11; Mattson & Norlander 1996:7,9,44; Charola & Koestler 2006:27). Dock kan 

urlakning med natriumhydroxidlösning eller en alkalisk sulfitlösning göra så att det bildas 

mikrosprickor på föremålet och att korrosionsskiktet blir spröd. Sprickorna kan eventuellt bero på 

att instabila järnhydroxider omvandlas till magnetit. Därför är det viktigt att ha uppsikt över föremål 

i urlakningsprocessen och avbryta behandlingen vid spår av förändring. 
 

I undersökningar, utförda av Mattson och Norlander, på arkeologiskt järn bestående huvudsakligen 

av nitar och spikar, konstaterades det att kloridurlakningen, som järnföremål undergår vid 

konserveringens slutfas, till största delen sker under de första sexton till trettio dygnen av 

behandlingen. Vidare behandling ger endast en minimal minskning av metallens salter. 

För föremål som kräver en längre urlakningsperiod bör urlakningsvätskan bytas ut regelbundet till 

dess att kloridhalten är tillräckligt låg. Föremål med en kloridhalt som ej överstiger 0,02 mass-% 

(föremålets totalvikt inkl. kvarvarande metallkärna) anses i allmänhet vara tillräckligt stabila för 

vidare magasinering (Mattson & Norlander 1996:7,35,42,44,49). 
 

I denna studie användes, för urlakning av klorider, en fosfatbuffert med styrka på 1 % (10 g. 

Natriumvätefosfat utspätt i 1l. destillerat vatten) som sedan värmdes till 80°C innan föremålen lades 

i. Test för kvarvarande salter (fosfatbuffert 1 %, 80ºC) utfördes totalt sex gånger med en 

tidsintervall på 4 dygn mellan provtagningarna. Fosfatbuffert utbytt efter varje provtagningstillfälle. 
 

Primärt kloridjontest utfört efter 4 dygn, vilket resulterade i resterande salter för samtliga 

fyndposter. Värt att påpeka är att de föremålen med kraftig utfällning hade en betydligt större 

mängd kvarvarande salter än övriga. 

Kvarvarande klorider i samtliga föremål vid den andra provtagningen, med en större mängd i de 

med kraftig utfällning, förutom F183 och F420. Dessa hade en märkbar minskning av klorider. 

Vitaktig utfällning fortsatte ske vid varje ny buffertnedläggning. Några av de berörda föremålen 

tenderade att minska mängden utfällning, för att vid nästa urlakning ha ytterligare en kraftig 

reaktion. Vid den fjärde buffertomgången utmärkte sig F181 med en vitaktig utfällning, något som 

inte skett tidigare för det föremålet. Utfällningen analyserades ej, men troligen bestod det av 

liknande ämnen som de övriga föremålen, d.v.s. en blandning av olika järnfosfater. 

Femte och sjätte kloridtestet uppvisade kvarvarande klorider i samtliga föremål förutom F200 som 

var närmast helt urlakat efter det sjätte och sista testet. 
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Efter avslutad urlakning lufttorkades, vakuumtorkades och ugnstorkades samtliga föremål för att 

minimera mängden fukt i föremålen inför den avslutande behandlingen med paraffin. 

 

 8.4  Ytskiktsbehandling 

 

Förr lades föremålen i paraffin med en temperatur på 70°C som sedan långsamt höjdes till runt 120-

130°C. När paraffinet nått en temperatur på runt 100°C förångas vattnet i föremålen vilket märks i 

paraffinet. Temperaturen hölls vid den övre temperaturintervallen till dess att paraffinet åter var 

lugnt vilket tyder på att allt vatten har drivits ur föremålen och paraffinet har tagit dess plats. 

Temperaturen sänks till 80°C och föremålen tas ut, svalnar och putsas från överflödigt paraffin 

(Sörling 1924:42–43). Detta är en ålderdomlig metod som inte längre används.  

I dagsläget låts inte temperaturen överstiga 80 °C, men processen består fortfarande i att ersätta 

vattnet. Smält paraffin eller mikrokristallint vax är idag två brukliga ytskiktsbehandlingsmedel för 

järnföremål (Grossbard 1992:104; Rodgers 2004:95–96; Barker 2006:159). Samtliga, i studien 

berörda föremål, nedsänktes i smält paraffin som ersätter den fukt som kan finnas kvar efter 

torkning och fungerar som ett ytskydd.  
 

 9  Mätdata 
 

Föremålen mättes med hjälp av ett digitalt skjutmått och resultaten dokumenterades i mm. 

Mätningarna utfördes i konserveringsprocessens slutskede och inbegrep den totala längden och 

nithuvudets diameter för de föremål som antogs vara hela nitar. De fragmenterade föremålen som 

klassificerades som nithuvuden eller nitskaft, undergick en diameter-/respektive längdmätning. 

Föremål utan en klar klassificering mättes på längden. 

De föremål som till formen tydligt liknar nitar är: F181, F183, F197 och F412. 

F181, F183 och F412 är i stort sett lika långa då endast 0,64 mm skiljer dem åt. F197 A och B 

däremot har en längd på 73,18, respektive 62,23 mm (se tabell 1). 

 

Det magnetiska testet utfördes efter konserveringsarbetet genom att en handhållen magnet 

placerades vid och på föremålen. Som beskrivits innan (se avsnitt 2.1) kan detta indikera den 

kvarvarande metallhalten i föremålet, vilket vägdes in i konserveringsarbetet. Resultatet blev att det 

fanns minimalt med ren metall kvar i föremålen. F183 var det enda föremålet som reagerade på 

magneten, och då endast vid änden av skaftet, dock lossnade, vid bearbetning, metallkärnan från 

F184 som även den reagerade på magneten (se tabell 1). 

Den arbiträra magnetiska skala som användes vid undersökningen går från 0 till 3, beroende på 

föremålets magnetism, där 0 är ingen reaktion och 3 är kraftig reaktion. 
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Tabell 1. Mätdata och klassificering av undersökta föremål. Samtliga längdmått i mm. (Kursivt innebär flera föremål 

inom samma fyndpost). Heljeback. 2015. 

Fyndnr. Ruta 

(PQ) 

Objekt Fragment Föremål Längd Diameter 

(Huvud) 

Magnet 

        

181 16 1 N Nit 49,79 21,58 0 

182 8 1 J Nithuvud - 23,53 0 

183 8 1 N Nit 49,15 27,88 0 < fot 2 

184 8 4 J Nithuvud - 28,21 0 < 

kärna 3 

191 12 3 J - - - 0 

191 A -||- 1 -||- Nit? 39,16 - 0 

191 B -||- 1 -||- Nithuvud - 32,96 0 

191 C -||- 1 -||- Spänne/Brådd/

Bricka? 

26,33 - 0 

197 12 2 N Nitar - - 0 

197 A -||- 1 -||- Nit 73,18 29,98 0 

197 B -||- 1 -||- Nit 62,23 30,5 0 

200 12 1 J Nitskaft 24,96 - 0 

222 4 6 J Nit? 39,82 - 0 

412 8 2 J Nit 49,61 - 0 

419 10 1 J Nit? 48,77 - 0 

420 8 1 J Nitskaft 40,37 - 0 

421 8 1 J Nithuvud - 26,65 0 

422 8 1 J Nitskaft 25,98 - 0 

423 8 1 J Nitskaft 25,7 - 0 

 

 10 Konserveringsresultat 
 

Samtliga föremål var starkt till mycket starkt korroderade, med sten, grus och enstaka benfragment 

inkapslade i en kraftig krusta. I de flesta fall var föremålen helt genomkorroderade med bara ett tunt 

yttre skal som antydde på formen och som höll ihop föremålen. 

Större stenar, och stenar inpackade i korrosionen, avlägsnades ej då det kunde påverkat föremålens 

form. 
 

Alla, i konserveringsarbetets berörda föremål, har bestämts som nitar, bultar, spikar eller fragment 

därav (se tabell 1). Några föremål betecknades som nit-/eller spikskaft, t.ex. F200, F422 och F423. I 

vissa fall är formen tydlig och ger en klar bild av skaft och huvud, se F181 för ett tydligt exempel. I 

andra ses bara brottstycken, t.ex. bitar av huvud, skaft och möjliga kombinationer av de två, se t.ex. 

F184-A/B som efter bearbetning gick att få ihop till en helhet, ett nithuvud i det här fallet. 

De flesta föremål var urholkade p.g.a. att korrosionen ätit sig in i objekten. Dock kan vissa föremål 

uppvisa spår efter kvarvarande metallkärna, om än en kraftigt angripen sådan. Några av föremålen 

hade en minimal kärna kvar som, till formen, liknade en nubb. Vid löpande undersökningar av 

föremålen observerades spår efter tillverkningen på de objekt som, till formen, bäst påminde om 

nitar. 
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EDTA-metoden syntes ej vara den optimala behandlingsmetoden för en säker framtagning av 

vattendränkta järnföremål inom en rimlig tidsram. Den kraftiga krustan för de undersökta föremålen 

påverkades minimalt av EDTA behandlingen vilket gjorde framtagningen besvärlig. De objekt som 

initialt tolkades som eventuella järnföremål och bestod av sediment eller ren korrosion löstes upp i 

EDTA behandlingen eller pulveriserades vid den mekaniska manipulationen. 

I konserveringsarbetets slutskede kunde det även skönjas en början till de sprickor och fissurer som 

beskrevs i avsnitt 7.3. Detta skedde på några av de föremål med korrosion som tarvade en mer 

aggressiv EDTA behandling. Då detta uppenbarade sig avslutades fortsatt EDTA- lakning och 

mekanisk behandling för berörda föremål. 
 

Konserveringsrapporter över undersökta föremål utgrävda 2015, RAÄ 119. 
 

F181. R.16 

Allmäntillstånd: Poröst järnföremål. Synlig metall och korrosion. Kraftig krusta bestående av 

sand/grus, kol, benbit. 

Notering: - 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 6h. 2: 22h. 3: 19h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-

/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Poröst järnföremål. Framkomst av ev. trä längs ena långsidan efter EDTA behandling. 

Utfällning i fosfatbuffert. Kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Järnnit. 
 

F182. R. 8 

Allmäntillstånd: Porös järnklump. Synlig metall och korrosion. Kraftig krusta bestående av 

sand/grus, större stenar. 

Notering: - 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 6h. 2: 22h. 3: 19h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-

/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Genom korroderad. Kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nitskaft. 
 

F183. R. 8 

Allmäntillstånd: Avlång järnklump. Synlig metall och korrosion. Kraftig krusta bestående av 

sand/grus, större stenar, kol. 

Notering: Förekomst av ev. ben-/keramik. Rund korrosionsmarkering på ena änden. Ovalformad 

korrosion på ena långsidan. 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 6h. 2: 22h. 3: 19h.  4: 5h. 5: 2h. EDTA (5%, 80ºC) 6: 3h. 

Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Oval/rektangulär metallformation på ena långsidan, tydligt synlig efter behandling. Benbit 

synlig efter EDTA behandling 2, avlägsnad efter EDTA 3. Fotände loss efter EDTA behandling 3. 

(Vit beläggning längs brottytan). Sprickbildning efter EDTA 6, bit av huvud av. Fortsatt kraftig 

krusta. Utfällning i fosfatbuffert. Kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Järnnit. 
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F184. R. 8 

Allmäntillstånd: Järnföremål. Synlig metall och korrosion. Kraftig krusta bestående av sand/grus, 

större stenar. 

Notering: 1 st. ev. benbit (B). 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 5h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-

/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: (A) Nubbliknande föremål avlägsnad från innanmätet efter EDTA 1 och mekanisk 

behandling. Trolig metallkärna. (A)+(B) troligen ett nithuvud. (C) & (D) sten med spår av 

korrosion. Liten mängd kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nithuvud. 
 

F191. R. 12 

Allmäntillstånd: Järnföremål. Synlig korrosion. Kraftig krusta bestående av sand/grus. (B) Genom 

korroderad, porös. 

Notering: (A) Kolförekomst. (B) Synlig ringformad korrosion på ena sidan. 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 6h. 2: 22h. 3: 19h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-

/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: (A) Kol i krustan synlig efter EDTA behandling 2. Ena änden loss efter EDTA behandling 

3. (B) Itu efter EDTA behandling 3. (C) Genom korroderad, itu efter elektronisk borstning, fragment 

av bricka?. Utfällning i fosfatbuffert. Kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: (B) nithuvud. (C) ev. Spänne/brådd, fragmenterad bricka? 

 

F197. R. 12 

Allmäntillstånd: Järnnitar med synlig korrosion.(A) krusta bestående av sand/grus, större stenar, 

kol. (B) genom korroderad. kraftig krusta bestående av sand/grus, större stenar. 

Notering: (A) Ben i krustan. (B) Ben-/träförekomst. 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC) 1: 18h. 2: 2h. (A):3: 1,5h. (A):4 (5%, 80ºC): 3h. Mekanisk 

behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: (A) Utstickande benbit avlägsnad efter EDTA 1 och ultraljudsbad. (B) Ben-/träbit 

avlägsnad, och fot itu (B:2) efter EDTA 1 och ultraljudsbad. Sprickbildning på huvudets ovansida. 

Utfällning i fosfatbuffert. Kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Järnnitar. 
 

F200. R. 12 

Allmäntillstånd: Avlångt järnföremål. Synlig metall och korrosion. Kraftig krusta bestående av 

sand/grus. 

Notering: 1 st. ev. ben-/keramik bit. 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 6h. 2: 22h. 3: 19h.  4: 25 min. Mekanisk behandling. 

Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Genom korroderad. Föremålet i krustan var osteologiskt. Utfällning i fosfatbuffert. Ej 

kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nitskaft. 
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F222. R. 4 

Allmäntillstånd: Kraftig krusta bestående av sand/grus. (A) Synlig metall och korrosion. (B) Synlig 

korrosion. (C) Synlig metall och korrosion. (D,E,F) Ej synlig metall eller korrosion. 

Notering: (A) Trä i krustan. (E,F) Ev. benbitar. 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 6h. 2: 22h. 3: 19h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-

/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: (A) träbit avlägsnad efter EDTA behandling 3. (D,E,F) upplöst vid EDTA behandling 1. 

(C) pulveriserad vid pensling. Liten mängd kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Järnnit? 

 

F412. R. 8 

Allmäntillstånd: Järnföremål. (A) Kraftig röd/brun korrosion. Krusta bestående av sand/grus, större 

sten, 1 st. grov sten (5x4 cm.). (B) Sten med röd/brun korrosion. 

Notering: (A) Ringformad korrosion på ena långsidan. 

Behandling: EDTA (4 %, 80ºC): 1: 22h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-

/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: (A) Brottyta vid fotänden ca 12x14 mm. Genom korroderad med minimal metallkärna 

kvar. Liten mängd kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Järnnit. 
 

F419. R. 10 

Allmäntillstånd: Järnföremål. Synlig metall med röd/brun korrosion. Kraftig krusta bestående av 

sand/grus, större sten. 

Notering: Ben i krustan. 

Behandling: EDTA (5%, 80ºC) 1: 2h, 45 min. 4: 3h. EDTA (4%, 80ºC) 2: 22h. 3: 1h, 30 min. 

Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nit? 

 

F420. R. 8 

Allmäntillstånd: Triangulärt järnföremål. Synlig metall med röd/brun korrosion. Kraftig krusta 

bestående av sand/grus, större sten. 

Notering: Ben i krustan. Gulaktig beläggning. 

Behandling: EDTA (5%, 80ºC) 1: 2h, 45 min. 4: 3h. EDTA (4%, 80ºC) 2: 22h. 3: 1h, 30 min. 

Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Ena udden av efter EDTA behandling 2. Genom korroderad. Utfällning i fosfatbuffert. 

Liten mängd kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nitskaft. 
 

F421. R. 8 

Allmäntillstånd: Järnföremål. Röd/brun/gul korrosion. Kraftig krusta bestående av sand/grus, större 

sten. 

Notering: Ben i krustan. 

Behandling: EDTA (5%, 80ºC) 1: 2h, 45 min. EDTA (4%, 80ºC) 2: 22h. Mekanisk behandling. 

Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Genom korroderad och porös. Två delar efter EDTA behandling 2. Kvarvarande klorider 

efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nithuvud. 
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F422. R. 8 

Allmäntillstånd: Konformat järnföremål. Röd/brun korrosion. Krusta bestående av sand/grus, större 

sten. 

Notering: Ev. träförekomst. 

Behandling: EDTA (5%, 80ºC) 1: 2h, 45 min. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-/vakuum-

/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Genom korroderad. Liten mängd kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nitskaft. 

 

F423. R. 8 

Allmäntillstånd: Konformat järnföremål. Röd/brun korrosion. Krusta bestående av sand/grus. 

Notering: Gul-/vitaktig beläggning. 

Behandling: EDTA (5%, 80ºC) 1: 2h, 45 min. 2: 3h. Mekanisk behandling. Ultraljudsbad. Luft-

/vakuum-/ugnstorkning. Paraffinering. 

Resultat: Genom korroderad. Liten mängd kvarvarande klorider efter urlakning. 

Föremålsbestämning: Nitskaft. 
 

 10.1  Analys av utfällning vid kloridlakning 
 

Vid första lakning i fosfatbuffert (1 %, 80°C) syntes en kraftig utfällning från föremålen med 

följande fyndnummer: F183, F191, F197, F200, och F420 (se fig.8-12). 

Varför just de, med utfällning beskrivna föremålen reagerade på det här sättet kan bero att de var 

helt genomkorroderade, men samtidigt med ett så pass stadigt korrosionsskal att åtkomsten till 

innanmätet var begränsad. Utfällningen beror troligen därför på den jord och smuts som fanns kvar 

inuti föremålens korrosion. 
 

Prover av utfällningen togs med pipett och droppades på filterpapper, Munktell, 00H, 9cm för 

vidare analys med XRF, XRD och IR-spektroskopi (se tabell 2 & fig.13-14). 
 

F183 – Blågrön utfällning med inslag av vitt i ett tjockt sedimentlager på botten av kärlet (fig.8). 

F191 – Grönblå utfällning med inslag av vitt på botten av kärlet. Ett av fyndpostens föremål hade 

mer utfällning än de övriga; F191 (C) med en yttäckande vit-/gulaktig beläggning inuti och på 

ytskiktet (fig.9). 

F197 – Blågrön utfällning med inslag av vitt på botten av kärlet. F197 (A) med en yttäckande vit-

/gulaktig beläggning. F197 (B) med en vit-/gulaktig beläggning koncentrerad till skaftet och en 

blågrön utfällning vid skaftets brottyta (fig.10). 

F200 – Mörkgrön utfällning med inslag av vitt i ett tjockt sedimentlager på botten av kärlet. 

Föremålet var även täckt med en vit, geléaktig beläggning (fig.11). 

F420 – Minst utfällning av uppmärksammade föremål. Vit-/gulaktig beläggning på föremålet. 

Tjockare beläggning med liknande färg i skaftets innanmäte (fig.12). 
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Tabell 2. XRF analys av tagna prover (LE, light elements, ej inskrivna). Isaksson 2015. 

 

Fig.9. F191 utfällning Fig.10. F197 utfällning. 

Fig.11. F200 utfällning. 

Fig.12. F420 utfällning. 

Fig.8. F183 utfällning 

 

 

 

 

 

Enbart F200 analyserades med XRD och IR-spektroskopi. Anledningen till varför just F200 valdes 

ut för vidare analyser med XRD och IR-spektroskopi beror på att det var det föremålet som primärt 

reagerade med bufferten med en kraftig utfällning som följd. Resultatet av dessa två analysmetoder 

blev att utfällningen troligtvis ej bestod av ett kristallint eller organiskt material, varpå resterande 

relevanta föremål endast analyserades med XRF. Den färgvariation och konsistens utfällningarna 

hade (se fig.8-12) förklaras troligen med att de bestod av en blandning av olika, ej vattenlösliga, 

järnfosfater. Värt att notera är att F197 och F420 hade spår av aluminium i utfällningen (se tabell 2 

& fig. 13,14). 

 

XRF 

 

Resultat för utfällningsanalyser utförda med XRF. 

 
 

 

Prov Al (Aluminium) Si (Kisel) P (Fosfor) S (Svavel) Ca (Kalcium) Fe (Järn) Summa P/Fe

F.183 0,0 0,0 23,3 2,4 1,6 4,9 32,2 4,3367781155

F.191 0,0 0,4 21,4 2,2 1,6 5,4 30,9 3,6418242492

F.197 0,3 0,0 26,4 2,1 0,3 8,1 37,3 3,0429585357

F.200 0,0 0,2 30,8 4,6 0,0 11,3 46,9 2,6270337922

F.420 0,8 0,3 10,1 1,5 0,0 0,9 13,6 5,4851657941
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Sekundär analys av utfällningarna gav ett resultat konsistent med det primära. 

Den Ca mängd som uppmätts i proverna, se tabell 2 & fig.13, härstammar troligen från det 

filterpapper (Munktell) som använts då Ca mängden ej ändrades nämnvärt mellan analyser tagna på 

papper med och utan utfällning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-spektroskopi 
 

IR-spektroskopi analyserna utfördes med en Nicolet iS10 Smart iTR. 

Endast utfällningen från F200 analyserades med IR-spektroskopi vilket uteslöt en organisk 

sammansättning. 

 

XRD 
 

XRD analyserna utfördes med en Siemens Diffraktometer D5000. 

Mätningen innebar att ämnet skannades i 2 sek, varpå mottagaren flyttade sig 0,02 cm och 

processen repeterades till avslut. Utfällning från F200 analyserades i 2h 46 min med en styrka på 40 

kW. Resultat blev att provet ej innehöll ett kristallint material. 

 

 

Fig.13. Utfällningarnas sammansättning inom tagna prover. 

F183

F191

F197

F200

F420

0 1 2 3 4 5 6

P/Fe 

Fig.14. Relationen mellan fosfor och järn i tagna prover. 
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 11 Diskussion 
 

De problem som dök upp vid konserveringen av föremålen har att göra med det skick i vilka de 

befann sig. Till detta tillkom att den krusta som täckte föremålen ofta var kraftig och svårforcerad, 

och därmed tog lång tid att reagera med den valda kemiska behandlingsmetoden (EDTA). Problem 

tillkom även då det ofta hade införlivats större sten i korrosionen, som vid eventuell borttagning, lätt 

hade påverkat föremålsstrukturen och gjort så att föremålen hade fragmenterats till oigenkännlighet. 

Tillsammans gjorde detta att yttersta varsamhet tarvades för att inte föremålen skulle gå i bitar. 

Varför föremålen var så pass angripna av korrosion beror troligen på att de har legat under vatten 

som sedan, genom landhöjning, blev fast mark. Denna växling mellan en vattendränkt och jordfast 

miljö har antagligen ökat chansen för att korrosion skall kunna ta fäste. 

 

Hade någonting modifierats i konserveringens arbetssätt så hade det varit att en EDTA-lösning med 

svagare koncentration hade brukats vilket eventuellt skulle bidragit till ett bättre 

konserveringsresultat och en säkrare framtagning av föremålen. Dock hade det lett till att 

behandlingstiden hade fått lov att utvidgats. Trots det är det troligt att en ändring i förhållningssätt 

hade haft föga inverkan på slutresultatet p.g.a. att i stort sett samtliga föremål var så pass kraftigt 

korroderade. 

De, ej vattenlösliga, järnfosfaterna reagerade med urlakningens fosfatbuffert vilket resulterade i 

utfällning från några av föremålen (se kap. 10.1). En förändrad urlakningsprocess skulle eventuellt 

varit behjälplig för de föremål som fick dessa kraftiga utfällningar. Dock hade en ändrad 

urlakningsprocess eventuellt bidragit till att kvarvarande fosfater kunnat påverka den fortsatta 

bevaringen av föremålen, något som vid brukad process minimerades något då fosfatmängden 

märkbart minskade i föremålen. 

 

Ritning och lagerbeskrivning för lager 23: II redogör för en fläckvis utbredning av organiskt 

material med spår av kol, sot, keramik och företrädesvis knytnävsstora stenar 

(se fig. 3). Närheten till de benfynd som fanns i det undre partiet av L.06 samt de osteologiska 

fynden från L.17 (Kalmring 2015) är sannolikt orsaken till varför de behandlade föremålen från 

L.23: II ofta hade fastkorroderade benbitar i krustan. 

Vid XRF analyser av keramik är det inte ovanligt att det dyker upp halter av aluminium i resultaten. 

Med tanke på förekomsten av aluminium i analysresultaten för 2 av föremålen; F197 och F420 (se 

tabell 2 & fig.13) är det möjligt att de, i sedimentet, låg nära rester av keramik, som sedan fångats in 

av föremålens korrosion. Aluminiumet kan ha blivit påverkad av urlakningens fosfatbuffert och på 

så sätt blivit en del av utfällningens sammansättning. 
 

Vad gäller nitarnas funktion finns det några olika hypoteser som baseras på observationer under 

arbetets gång. Differensen mellan den längsta och den kortaste niten (F197 A, 73,18 mm och F183, 

49,15 mm) är endast 24,03 mm. Denna skillnad på lite över 2 cm säger i sig självt inte så mycket. 

Kanske var nitarna ansatta av olika nedbrytande processer och F183 blev mer angripen än F197 A. 

Om det är så att korrosionen påverkat föremålen olika, kan det eventuellt bero på att de kommer 

från olika utgrävningsrutor inom samma lager. F183 kommer från ruta åtta, medan F197 kommer 

från ruta tolv. Skillnaden kan även ha sin grund i att nitarna helt enkelt är tillverkade för olika 

ändamål. Nitarna tillhörande F197 kan ha använts till de konstruktioner och föremål som krävde en 

längre nit, eller en mer stabil sammanhållning. Något som en extra längd på 24,03 mm. kunde bidra 

med. Jordanalyser av respektive grävruta skulle här varit till nytta för att utesluta korrosionsgraden 

som orsak till olikheterna i längd. 

De åtta föremål som klassificerats som fragmenterade nitrester i form av huvuden och skaft hör 

troligen ihop. 3 nithuvuden och 3 nitskaft kommer nämligen från utgrävningsruta åtta, och 1 huvud 

och 1 skaft kommer från ruta tolv (se kap. 10). 
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Det är fullt möjligt att de undersökta nitarna brukats som en del i olika typer av 

förvaringsmöjligheter, t.ex. lårar, kistor etc. Med tanke på fyndplatsen (Svarta Jordens 

hamnområde) kan det med denna tankegång handla om förvaring för attiraljer som har med vatten 

att göra, t.ex. fiske, handel, m.m. Alltså förvaring för fiskeredskap, verktyg för båtreparation etc. 

Närheten till vattnet undanröjer likväl inte den mest uppenbara eventuella funktionen för nitarna; 

båtar, bryggor och båthus (naust). Bryggfundament och virkesrester har, som sagts, påträffats under 

flertalet utgrävningar av Birkas hamnområden (se kap. 5.2). Från dessa fynd är inte steget så långt 

att dra paralleller till nitarna och deras fyndplatser. En teori skulle kunna vara att det förekom 

byggnader, i form av båthus, sjöbodar eller t.o.m. mindre skeppsvarv, utmed den dåvarande 

strandlinjen. Det har ej hittats konstruktioner som tyder på att andra byggnader än just t.ex. 

verkstäder stått i området, dock har det hittats 3 båthus vid det medeltida palatset Alsnö hus på 

Adelsö inte så långt från Birka. 
 

 12 Sammanfattning 
 

Av de tjugosex enskilda föremålen framkom, efter avslutad konservering, totalt 5 hela nitar (F181, 

F183, F197 A & B och F412), 4 nithuvuden, 4 nitskaft och 5 objekt utan klassificering. De 

resterande åtta föremålen var antingen sten med spår av rost, sediment, eller föremål uteslutande 

bestående av korrosion. 

De flesta objekten var helt genomkorroderade med endast ett tunt hölje av metallkorrosion att 

antyda på föremålets ursprungliga storlek och form. Vid observationer och analyser kan det med 

säkerhet säkerställas att samtliga undersökta objekt är tillverkade av järn. 

 

Sammansättningen i utfällningarna från F183, F191, F197, F200, och F420 analyserades med XRF 

och resulterade i att de varken innehöll ett organiskt eller ett kristallint material.  

De ämnen utfällningarna till största del bestod av var i nedstigande led; fosfor, järn, svavel och 

kalcium (se kap. 10.1, tabell 2 & fig.13). Mest troligt är att det rör sig om en blandning av olika 

järnfosfater. Vid analyserna framkom att fosfathalterna var höga i proverna i förhållande till andra 

ämnen, då framförallt i jämförelse med ämnet med näst högst halt; järn (se fig.14). Med tanke på att 

föremålen inte producerade någon utfällning när de låg i destillerat vatten eller EDTA lösning, är det 

med största sannolikhet själva fosfatbufferten som reagerade med de järnfosfater som fanns i 

föremålen. Utfällningarna kan därför bäst beskrivas bestå av ej vattenlösliga järnfosfater som bildats 

genom kemiska och fysikaliska processer i föremålen under den tid de legat i marken. 

 

Vid beaktande av nitarnas storlek, fyndplats och datering är det rimligt att föremålen kan ha ingått i 

olika typer av förvaring eller för mindre konstruktioner som t.ex. bryggor och småbåtar. Bruket av 

nitarna som fästanordning för dessa typer av konstruktioner tycks mer troligt än att de skulle tillhöra 

de stora handels-/krigsskepp som började bli gängse bruk i de växande hamnarna vid den här tiden.  

 

Resultatet av den här studien är att EDTA-metoden ej är en tillräcklig metod för att garantera en 

komplett framtagning och konservering av ett vattendränkt järnmaterial inom en rimlig tidsperiod, 

åtminstone inte för de föremål som diskuteras i den här uppsatsen. Med föremålens bästa i åtanke 

skulle de behöva behandlas med en så pass låg koncentration av EDTA att behandlingstiden skulle 

bli orimligt lång. 

Dock är det värt att nämna att metoden kan fungera som ett led eller en fas i konserveringen av 

vattendränkta järnföremål, om än inte som den enda brukade metoden i mån av tid.  
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Appendix.  
 

Bildkatalog. 
 

Bilder för avslutat konserveringsarbete togs innan paraffinering och eventuell rekonstruktion. 

Samtliga fotografier tagna av författaren. 
 

 

 

 

 

 

Fig.15. F181 före 

bearbetning. 

Fig.16. F181 röntgen: 2 min 

60kW. Fig.17. F181 efter konservering. 

Fig.21. F183 före 

bearbetning. 

Fig.22. F183 röntgen: 2 min 

70kW. 

Fig.23. F183 efter konservering. 

Fig.24. F184 före 

bearbetning. 

Fig.25. F184 efter konservering. 
Fig.26. F184 A & B 

sammansatt. 

Fig.19. F182 röntgen: 2 

min 70kW. 

Fig.18. F182 före 

bearbetning. 
Fig.20. F182 efter konservering. 
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Fig.27. F191 före bearbetning. 

Fig.28. F191 efter konservering. 

Fig.33. F200 före bearbetning. 

Fig.34. F200 röntgen: 2 min, 

70kW. 

Fig.35. F200 efter konservering. 

Fig.30. F197 röntgen: 2 min, 

70kW. 

Fig.29. F197 före bearbetning. 

(A) till vänster & (B) till höger. 

Fig.31. F197 röntgen: 2 min, 50kW. 

Fig.32. F197 efter konservering. 
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Fig.36. F222 före bearbetning. Fig.37. F222 efter konservering. 

Fig.38. F412 före bearbetning. Fig.39. F412 röntgen: 2 min, 

50kW. 

Fig.40. F412 röntgen: 2 min, 

60kW. 

Fig.41. F412 efter konservering. 
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Fig.42. F419 före bearbetning. Fig.43. F419 röntgen: 2 min, 

50kW. 

Fig.45. F419 efter konservering. 

Fig.44. F419 röntgen: 2 min, 

70kW. 

Fig.46. F420 före bearbetning. 

 
Fig.47. F420 röntgen: 2 min, 

70kW. 

 

Fig.48. F420 röntgen: 2 min, 

50kW. 

 

Fig.49. F420 efter konservering. 
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Fig.50. F421 före bearbetning. 

 
Fig.51. F421 efter konservering. 

 

Fig.54. F423 före bearbetning. 

 

Fig.55. F423 röntgen: 2 min, 50kW. 

 

Fig.56. F423 efter konservering. 

 

Fig.52. F422 före bearbetning. 

 
Fig.53. F422 efter konservering. 

 



 

 

 

 


